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RUOSTEENESTÄVÄ POHJAMAALI



Sinkkipohjamaali

ST Sinkkipohjamaali, EZ tuotesarja, tarjoaa loistavan suojan ruostetta vastaan
rautapinnoille. Käyttäen hyväksi metallisinkkiä, sinkkipohjamaali luo vahvan
suojapinnan sekä luonnollisesti että kemiallisesti syövyttäviä/ruostuttavia 
tilanteita vastaan.

Jopa hyvin äärimmäisissä olosuhteissa, sinkkipohjamaali takaa maalatuille 
kappaleille pitkän iän.
Tämä pohjamaali toimii parhaiten maalattavan kappaleen asianmukaisen esi-
käsittelyn kanssa (sinkkifosfatointi tai hiekkapuhallus).

Alla olevat taulukot näyttävät suolasumutestien tulokset kappaleille jotka on
maalattu sinkkipohjamaalilla ja pintamaalattu valkoisella polyesterijauheella.

Ei kuplimista
Ei kalvon

irtoamista.
Sinkkipohjamaali

5.000 tuntia4.000 tuntia3.000 tuntia2.000 tuntia1.000 tuntiaTestattu pohjamaali

Table 1: Sinkkipohjamaalin kestävyys sinkkifosfatoiduilla teräspaneeleilla.

Table 2: Sinkkipohjamaalin kestävyys rautafosfatoiduilla teräspaneeleilla.

Kalvon irtoaminen
ristiviillon kohdalla (1-8 mm)

Sinkkipohjamaali

2.000 tuntia1.000 tuntia500 tuntiaTestattu pohjamaali

Ruosteenestävä pohjamaali voi tuottaa ongelmia pintamaalin tarttuuvuden
kanssa, mikäli polymerisaatiota ei suoriteta oikein.
Tästä syystä,  pohjamaalin polymerisaatiota ei tule suorittaa loppuun asti,
vaan pelkästään sulatus, esim. 5min x 180°C tai 20min x 120°C.
Pohjamaalin polymerisaatio suoritetaan loppuun pintamaalin polymerisaation
kanssa.
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Sinkkipohjamaalilla on erinomainen ruosteenkestävyys, mutta myös huono
puolensa: ainesosa jota käytetään ruosteenkestävyyttä varten, on 
myrkyllinen ja vaikuttaa tuotteen merkintään ja kuljetukseen, jota
valvotaan ADR -sopimuksella.

Tästä syystä, ST Powder Coatings on kehittänyt  uuden uuden
ruosteenestävän pohjamaalin, joka ei sisällä kyseistä ainesosaa eikä täten
lukeudu merkinnän ja valvonnan alaisuuteen.

Uusi ruosteenestävä pohjamaali, EY sarja, toimii luomalla maalattavan pinnan 
päälle suojakerroksen

ST Sinkkipohjamaali on saatavilla myös versiona, jossa pintamaalin tartunta-
ongelma on lähestulkoon poissa, pintatartuntatesti antoi hyviä tuloksia,
jopa 20min x 180°C polymerisaatiossa.
Myös suolasumutesti  (ISO 9227) antoi tyydyttäviä tuloksia, 2000 tunnin 
testissä.

RUOSTEENESTÄVÄ POHJAMAALI

EY sarjan suolasumutestit
verrattuna EZ sarjan
testituloksiin olivat lähes-
tulkoon samat tuloksiltaan.
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